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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:   Wymiana stolarki okiennej w budynku SP nr 1 w Swarzędzu.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie: 
Czy  szprosy  w  oknach  (w  dolnych  kwaterach)  są  szprosami  międzyszybowymi  czy  są  to  szprosy 
naklejane?

1. Odpowiedz:
Szprosy w dolnych oknach są szprosami międzyszybowymi.

2. Pytanie:
Jaka jest szerokość szprosów w dolnych kwaterach okna?

2. Odpowiedz:
Szerokość szprosów powinna wynosić ok. 26 mm.

3. Pytanie:
Czy  okna  z  zewnątrz  mają  naklejane  elementy  ozdobne?  Jeśli  tak  to  czy  elementy  ozdobne  mają 
wyglądać tak jak w dołączonym dokumencie (Załącznik nr 1):
- element ZF 0210 i ZF02200 to element pionowy
- element ZF1500 - to element poziomy

3. Odpowiedz:
Okna z zewnątrz nie  mają naklejonych elementów ozdobnych.

4. Pytanie:
Ile nawiewników będzie potrzebnych do wykonania ww. zadania? Czy na jedno okno wystarczy jeden 
nawiewnik higrosterowany?

4. Odpowiedz:
Na jedno okno wystarczy jeden nawiewnik.

5. Pytanie:
Czy  do  wymiany  są  także  okna  i  drzwi  aluminiowe  w  łączniku  lub  inne  drzwi  w  budynku  szkoły? 
(sprzeczność pomiędzy opisem technicznym, a zestawieniem stolarki i kosztorysem). Jeżeli drzwi są do 
wymiany proszę podać ich wymiary i dołączyć szkice stolarki drzwiowej.

5. Odpowiedz:
Do wymiany są okna opisane w zestawieniu stolarki w Rozdziale 6.

6. Pytanie:
Czy parapety zewnętrzne i wewnętrzne są do wymiany (sprzeczność pomiędzy opisem technicznym a 
zestawieniem stolarki i kosztorysem - opisie technicznym napisano, że parapety nadają się do wymiany a 
w kosztorysie brak informacji  o  wymianie parapetów)? Jeśli  tak proszę podać szerokość parapetów i 
rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane.

6. Odpowiedz:
Nie  przewiduje  się  się  wymiany  parapetów zewnętrznych  i  wewnętrznych,  a  jedynie  wymianę  okien 
ujętych w Rozdziale 6.



7. Pytanie:
Czy do prac montażowych należy malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych?

7. Odpowiedz:
Do prac montażowych nie należy przyjmować malowania ościeży, a jedynie ich wyprawienie Goldbandem i 
gładzią szpachlową.

8. Pytanie:
W którym skrzydle okna ma być zamontowany nawietrzak?

8. Odpowiedz:
Nawietrzak może być montowany w dowolnym skrzydle.

9. Pytanie:
Czy chodzi o klamki z kluczem w oknach na korytarzach i holu?

9. Odpowiedz:
Klamki z kluczem powinny być zamontowane w oknach wymienianych na korytarzach i holu szkoły wg. 
Rozdziału 6 

10. Pytanie:
Czy w dolnych skrzydłach ma być szpros czy słupki?

10. Odpowiedz:
W skrzydłach dolnych powinien być szpros o szerokości ok. 26 mm.

11. Pytanie:
Czy dolny słupek pionowy ma być stały czy ruchomy?

11. Odpowiedz:
W skrzydłach dolnych słupek pionowy powinien być stały.

12. Pytanie:
Czy skrzydło łukowe łączone?

12. Odpowiedz:
Część łukowa okna powinna stanowić całość z częścią dolną.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach 
przetargowych.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że ulega  zmianie  termin  składania  ofert  przetargowych,  który 
nastąpi  w dniu 18 września 2009r,  do godz. 10:00 (Biuro Obsługi  Interesanta - Kancelaria Urzędu). 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 18 września 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

[Załączniki] 
Załącznik nr 1 - do pytania nr 3

.....................................................
(podpis Kierownika jednostki)



(Załącznik nr 1 - do pytania nr 3)


